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Năm 2018, mặc dù gặp nhiều yếu tố bất thuận 
do thiên tai, biến động của thị trường,... song với sự 
quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, 
sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Sở NN&PTNT Hà Nội, 
cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung tâm Khuyến 
nông Quốc Gia, sự phối hợp chặt chẽ, liên tục với các 
cấp, các ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt, 
Trung tâm cũng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực 
của bà con nông dân các quận, huyện, thị xã trên địa 
bàn Thành phố, do đó đã tạo điều kiện thuận lợi, góp 
phần quan trọng để Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
triển khai thực hiện công tác khuyến nông đảm bảo 
đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và đạt được những kết 
quả nổi bật, qua đó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm 
vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội giao, Trung tâm Khuyến nông đã chỉ 
đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và 
chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả 
các nhiệm vụ khuyến nông được giao. Tổng số 26 
dạng mô hình trong đó, trồng trọt 11 dạng mô hình, 
cơ giới hóa 7 dạng mô hình, chăn nuôi 05 dạng mô 
hình và thủy sản 03 dạng mô hình, đã được triển khai 
trên địa bàn các quận, huyện, thị xã có sản xuất nông 
nghiệp của thành phố. 

Đối với mô hình trồng trọt: Trung tâm đã 
triển khai 11 dạng mô hình tại 87 điểm với 3.789 hộ 
tham gia. Các mô hình được triển khai đúng tiến độ, 
đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, đạt kết quả 
đáng ghi nhận, trong đó, một số mô hình đã nghiệm 
thu được bà con nông dân đón nhận và đánh giá cao, 
có khả năng nhân rộng như: mô hình trình diễn đối 
với cây lúa, Mô hình trồng khoai tây vụ đông gắn với 
tiêu thụ sản phẩm, các mô hình cơ giới hóa,... 

Nhằm giúp các huyện, thị xã trên địa bàn thành 

phố có thể lựa chọn các giống lúa có năng suất cao, 
chất lượng tốt để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của 
mỗi địa phương, đồng thời thay thế các giống lúa có 
biểu hiện thoái hóa, vụ xuân và vụ mùa năm 2018, 
Trung tâm đã triển khai thực hiện Mô hình trình diễn 
giống lúa mới năng suất chất lượng, giống lúa tham 
gia trình diễn gồm Đông A1, LTH31, Lam Sơn 116, 
HDT 10 và Mô hình xây dựng cánh đồng cấy một 
giống gắn với tiêu thụ sản phẩm, giống lúa tham 
gia trình diễn gồm Thiên ưu 8, LTH31, Nếp cô tiên, 
Đài thơm 8 và Bắc Hương 9. Quy mô 2 vụ là 372,83 
ha, được triển khai tại 5 điểm ở 5 huyện. Đây đều 
là những giống lúa có khả năng sinh trưởng, phát 
triển tốt, chịu thâm canh, chống chịu với sâu bệnh, 
năng suất đạt trên 60 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 
từ 7-10%, đem lại lợi nhuận cao hơn các giống đối 
chứng trên 10%. Điển hình là 2 giống lúa Đông A1 và 
LTH31 được các cấp lãnh đạo và nông dân đánh giá 
cao, sẽ mở rộng diện tích ở các năm tiếp theo.

Đến nay, diện tích đất trồng lúa trên địa bàn các 
huyện cơ bản đã dồn điền đổi thửa, hình thành các 
vùng chuyên canh phát triển theo hướng bền vững có 
sự liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. 
Do đó, các mô hình sản xuất theo chuỗi từ sản xuất 
đến tiêu thụ sản phẩm, giúp giảm giá thành, tăng lợi 
nhuận cho bà con nông dân trở nên cần thiết hơn bao 
giờ hết. Mô hình “cánh đồng cấy một giống gắn với 
tiêu thụ sản phẩm” đã nhận được sự đồng thuận cao 
của bà con trong việc triển khai mô hình trên cánh 
đồng mẫu lớn để cùng thực hiện quy trình sản xuất, 
thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ sản 
phẩm, qua đó, gắn kết giữa doanh nghiệp với người 
nông dân. Bà con nông dân không còn cảnh phải 
phơi thóc đầy đường, cũng không phải phụ thuộc vào 
thời tiết. Mô hình đã tiết kiệm thời gian, công sức của 
xã viên, đồng thời giải quyết đầu ra cho sản phẩm 
ngay tại ruộng, giúp bà con yên tâm sản xuất. Qua 
2 vụ năm 2018, công tác tiêu thụ sản phẩm được 
các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu hơn 304 tấn 
lúa, với đơn giá tương đối cao, cụ thể: 6.500 - 7.000 
đồng/kg lúa tươi, 7.500 - 8.500 đồng/kg lúa khô

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa 
các giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất 
được các cấp lãnh đạo huyện, cơ sở quan tâm và 
bà con nông dân trên địa bàn các huyện nhiệt tình 
hưởng ứng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Trung 
tâm Khuyến nông triển khai thực hiện các mô hình 
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trình diễn đối với cây lúa. Kết quả của mô hình giúp 
cho các địa phương so sánh với giống lúa Khang Dân 
18, Bắc Thơm số 7 về khả năng thích ứng, tính chống 
chịu sâu bệnh và hiệu quả kinh tế, từ đó lựa chọn các 
giống lúa phù hợp bổ sung vào cơ cấu giống lúa của 
địa phương. Đồng thời, từ kết quả đánh giá của 2 vụ, 
Trung tâm Khuyến nông đã đề xuất với Sở NN&PTNT 
để đưa các giống lúa cho năng suất, chất lượng tốt 
bổ sung vào cơ cấu giống lúa năm 2019 của thành 
phố, nhằm giúp cho sản xuất lúa của Hà Nội nâng cao 
năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Đối với mô hình cơ giới hoá:
Bên cạnh các mô hình trình diễn đối với cây lúa, 

thì việc triển khai các mô hình cơ giới hóa cho thấy 
các mô hình cơ giới hóa đưa vào ứng dụng trong sản 
xuất nông nghiệp đều hoạt động tốt, hiệu quả cao, 
giúp nông dân giảm công lao động, chi phí sản xuất, 
tăng thu nhập và đáp ứng được tính khẩn trương của 
thời vụ, góp phần CNH - HĐH nông nghiệp, nông 
thôn. Trong năm 2018, Trung tâm đã triển khai 7 
dạng mô hình cơ giới hóa gồm: Mô hình dây chuyền 
mạ khay tự động; Mô hình máy cấy lúa; Mô hình máy 
gặt đập liên hợp; Mô hình máy làm đất đa năng công 
suất dưới 10 HP; Mô hình nhà lạnh bảo quản nông 
sản; Mô hình hệ thống tưới phun cho cây rau, hoa, 
quả; Mô hình hệ thống làm mát trong chăn nuôi. 

Nhằm đáp ứng tính khẩn trương của thời vụ, 
giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, thực hiện sự 
chỉ đạo của Sở NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội đã và đang tích cực triển khai chương trình 
áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất (đặc biệt 
là sản xuất lúa). Theo đó, hàng năm Trung tâm xây 
dựng mô hình hỗ trợ 50% kinh phí mua máy nông 
nghiệp (không quá 75 triệu đồng/máy). Bên cạnh đó, 
thông qua nguồn vốn Quỹ khuyến nông hỗ trợ cho 
vay cơ giới hóa với mức cho vay tối đa 100% giá trị 
sản phẩm và hỗ trợ 100% phí quản lý trong 3 năm 
cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Qua 
đó, đã nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất, đặc 
biệt ở các khâu làm đất và thu hoạch lúa đã đạt được 
mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội còn đẩy mạnh phối hợp với các doanh nghiệp để 
có thêm các kênh hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 
khi mua máy. Trung tâm đã phối hợp với Công ty 
TNHH Kubota Việt Nam hình thành 05 Trung tâm sản 
xuất mạ khay đạt tiêu chuẩn của Kubota tại Việt Nam. 
Việc sử dụng mạ khay, cấy máy giúp các địa phương 
quy hoạch được vùng sản xuất, gieo cấy cùng  một 
loại giống, cùng trà, thuận lợi cho việc chăm sóc, thu 
hoạch, từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa 
hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. Do đó, 
thành lập trung tâm mạ khay được kỳ vọng sẽ góp 
phần nâng tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa trong khâu gieo 
cấy lúa toàn TP lên 10 – 15% trong năm 2020.

Đối với mô hình Chăn nuôi:
Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông triển khai 5 

dạng mô hình, tại 62 điểm với 379 hộ tham gia. Gồm: 
Mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2017-2018; Mô 
hình chăn nuôi gà Ai Cập sinh sản năm 2017-2018; 
Mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn 
nuôi gà thả vườn; Mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 
2018 – 2019; Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm sử 
dụng thức ăn vi sinh 

Trong đó nổi bật như: Mô hình chăn nuôi bò sinh 
sản được triển khai trong 2 năm (2017-2018) trên địa 
bàn 3 huyện miền núi là Mỹ Đức, Thạch Thất và Ba Vì 
với quy mô 90 con, hỗ trợ cho 90 hộ nghèo. Đến nay 
bò sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống 98,8%, hiện 
có 66 con đã có chửa, bò mẹ đã đẻ 15 bê con khỏe 
mạnh, sinh trưởng tốt. Mô hình đã được đánh giá cao 
vì có ý nghĩa rất lớn với các hộ nghèo, đây vừa là tài 
sản, vừa là tư liệu sản xuất để các hộ phát triển vươn 
lên thoát nghèo, đồng thời vừa là động lực, sự động 
viên hỗ trợ về mặt tinh thần, thể hiện sự quan tâm 
sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với 
các hộ nghèo. Mô hình đã góp phần vào công cuộc 
xây dựng nông thôn mới tại các điểm triển khai, cụ 
thể: Tại xã Ba Trại – huyện Ba Vì sau khi triển khai mô 
hình đã tăng 7 bậc trong thang điểm xây dựng nông 
thôn mới. Tại các xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân 
– huyện Thạch Thất và An Phú – huyện Mỹ Đức đã 
hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2017. 

Từ thành công của mô hình là cơ sở, động lực 
để Trung tâm Khuyến nông tiếp tục đề xuất xây dựng 
mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2018 – 2019. Đặc 
biệt, năm 2018, Mô hình chăn nuôi bò sinh sản do 
Trung tâm triển khai thực hiện năm 2017 được Trung 
tâm Khuyến nông Quốc Gia đề cử và vinh dự là một 
trong 3 mô hình khuyến nông chăn nuôi tiêu biểu đại 
diện cho 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hà Nam và Hà 
Giang được nhận giải thưởng Vietstock 2018 tại hạng 
mục “Mô hình khuyến nông chăn nuôi hiệu quả nhất”. 
Đây là giải thưởng nhằm vinh danh các đơn vị, doanh 
nghiệp có nhiều thành tích vượt trội và cống hiến tích 
cực cho ngành chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2017-
2018. Giải thưởng được chủ trì bởi Cục chăn nuôi, Bộ 
Nông nghiệp & PTNT.

Đối với mô hình thủy sản: Trung tâm triển 
khai 3 dạng mô hình, đó là: Mô hình ứng dụng công 
nghệ sinh học trong nuôi Tôm càng xanh siêu đực 
thương phẩm; Mô hình Ứng dụng công nghệ sinh học 
trong nuôi cá Rô phi; Mô hình nuôi cá chép áp dụng 
công nghệ “sông trong ao”. 

Qua kết quả triển khai cho thấy các mô hình 
đều có tính mới là ứng dụng công nghệ sinh học và 
sử dụng máy móc, trang thiết bị cơ giới hóa trong ao 
nuôi đã góp phần thay đổi nhận thức người dân, giúp 
người dân có hướng chăn nuôi mới cũng như có ý 
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thức trong việc xử lý môi trường, không sử dụng chất 
cấm trong suốt quá trình nuôi nhằm tạo ra vùng nuôi 
an toàn, bền vững, cung cấp sản phẩm thủy sản sạch 
cho người dân đồng thời tăng năng suất và tăng hiệu 
quả kinh tế: Mô hình ứng dụng công nghệ sinh học 
trong nuôi Tôm càng xanh siêu đực thương phẩm 
cho năng suất đạt trên 2,5 tấn/1ha, cho lãi khoảng 
150-200 triệu đồng/ha, tăng 18-20% so với sản xuất 
thông thường. Mô hình nuôi cá chép áp dụng công 
nghệ “sông trong ao” cho năng suất đạt trên 18 tấn/
ha, lãi suất khoảng 200 triệu đồng/ha cao hơn 1,5 - 2 
lần so với nuôi ao thông thường. Vì là năm đầu tiên 
triển khai để người dân dễ nắm bắt kỹ thuật nuôi khi 
áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến  này mô hình hỗ trợ 
ở diện tích bể 250 m3/ha (đạt ½ diện tích bể tối đa 
theo quy trình là 500 m3/1 ha). Từ những năm tiếp 
theo, khi các hộ đã có kinh nghiệm và nắm vững kỹ 
thuật nuôi, có thể nuôi ở diện tích bể tối đa theo quy 
trình thì năng suất có thể đạt từ 28 – 30 tấn/ha. Mô 
hình đã đem lại những hiệu quả rõ nét về kinh tế, xã 
hội, đặc biệt là về vấn đề môi trường, an toàn thực 
phẩm trong nuôi trồng thủy sản. Đây là dạng mô hình 
ứng dụng công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng 
trong nuôi trồng thủy sản với nhiều ưu điểm vượt trội. 
Công nghệ “Sông trong ao”, cách sử dụng ao nuôi cá 
hiệu quả và thâm canh hóa đã được nhiều nước trên 
thế giới ứng dụng phổ biến trong đó phải kể đến các 
nước phát triển như Mỹ, Israel. Ở Việt Nam, mô hình 
này đã được thực hiện tại một số tỉnh như Hải Dương, 
Phú Thọ, Nghệ An… mang lại lợi ích vượt trội so với 
nuôi cá truyền thống. Tại Hà Nội, mô hình được Trung 
tâm triển khai tại 3 huyện là Quốc Oai, Phú Xuyên và 
Thường Tín. Mô hình có quy mô 5ha với 5 hộ tham 
gia. Mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, gắn liền với chủ trương, quy hoạch phát 
triển vùng tại địa phương, vừa nâng cao giá trị sản 
phẩm vừa góp phần thay đổi dần tập quán sản xuất 
của người dân. Chính vì vậy, mô hình đã nhận được 
sự ủng hộ và phối hợp tích cực của chính quyền địa 
phương. Kết quả của mô hình là tiền đề quan trọng 
để đánh giá, nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các 
vùng chăn nuôi thủy sản.

Công tác thông tin tuyên truyền:
Trong năm 2018, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 

Nội chỉ đạo Trung tâm khuyến nông phối hợp với các 
cơ quan thông tấn báo chí của TW và Thành phố xây 
dựng và thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền 
phục vụ sản xuất Nông nghiệp, phát triển nông thôn 
và công tác xây dựng nông thôn mới của Thành phố. 
Các ấn phẩm tập san, bản tin, website khuyến nông 
cũng đã tập trung tuyên truyền có trọng tâm, chuyên 
biệt về các lĩnh vực của nông nghiệp và nông thôn 
bằng cách thức thể hiện theo phương châm sáng tạo, 
hiệu quả. Bên cạnh đó, thông qua 10 hội thảo “Nhịp 

cầu nhà nông” đã góp phần tăng tính đối thoại tương 
tác, đối thoại trực tiếp giữa các nhà quản lý, nhà khoa 
học, người dân với những vấn đề về chính sách, quy 
hoạch, giải đáp, hướng dẫn kỹ thuật; 05 Hội thảo 
“tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm an toàn và 
chuỗi giá trị cho người sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng” đã đạt được mục tiêu là giới thiệu tới người 
tiêu dùng thủ đô về các chuỗi liên kết an toàn thực 
phẩm, cũng như kỹ năng nhận diện sản phẩm nông 
nghiệp an toàn, đảm bảo chất lượng, đồng thời, kết 
nối người tiêu dùng với các cơ sở sản xuất thông qua 
hoạt động tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất 
an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

 Tuyên truyền, kết nối giúp cho người người dân 
tiếp cận được thị trường rộng rãi trong nước và hướng 
tới xuất khẩu, thông qua công tác xúc tiến thương 
mại, tham gia các Hội chợ cũng được Trung tâm chú 
trọng. Mỗi gian hàng đã trưng bày và giới thiệu gần 
100 mặt hàng tiêu biểu của Thủ đô là các sản phẩm 
làng nghề, các giống cây đặc sản, các sản phẩm rau 
an toàn, các mặt hàng nông sản, thực phẩm tiêu biểu 
được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại 
đã giới thiệu, quảng bá được đông đảo người tiêu 
dùng biết đến và tạo niềm tin yên tâm cho người sản 
xuất và tiêu dùng. Tại các Hội chợ đã giúp kết nối tiêu 
thụ cho trên 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với trên 
50 mặt hàng nông sản.

Công tác đào tạo, tập huấn
Năm 2018, Trung tâm đã tổ chức 09 lớp tập 

huấn nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ 
và liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ cho 270 cán 
bộ Khuyến nông và Khuyến nông viên cơ sở; 03 lớp 
tập huấn theo phương pháp FFS, cho 90 học viên là 
nông dân, chủ trang trại sản xuất; Tổ chức 20 lớp tập 
huấn cho các tác nhân tham gia chuỗi với sự tham 
gia của 600 học viên là các doanh nghiệp, hợp tác xã, 
chủ trang trại và cán bộ quản lý cấp cơ sở; Tổ chức 
100 lớp tập huấn theo thời vụ cho nông dân trên 
địa bàn thành phố; cử 45 lượt học viên tham gia tập 
huấn chuyên ngành, bồi dưỡng phương pháp khuyến 
nông…  

Công tác tập huấn đã giúp người nông dân, chủ 
trang trại, hợp tác xã,... nắm bắt các kiến thức về tổ 
chức sản xuất, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập 
thể cho sản phẩm nông sản, tạo dựng thương hiệu 
sản phẩm; nâng cao trình độ sản xuất, kỹ năng tổ 
chức liên kết nhóm sản xuất, kỹ năng nắm bắt nhu 
cầu thị trường... Từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế 
trong sản xuất nông nghiệp, tạo liên kết chuỗi giá trị 
bền vững, hiệu quả kinh tế cao. 

Công tác quản lý, bảo toàn, phát triển Quỹ 
khuyến nông thành phố

Trung tâm đã làm tốt công tác quản lý, sử dụng 
và bảo toàn Quỹ Khuyến nông, đáp ứng kịp thời nhu 
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cầu về vốn phát triển sản xuất của nông dân. Đối với 
các vùng sản xuất tập trung, nguồn vốn cho vay được 
giải ngân xuống tận cơ sở đảm bảo an toàn thuận 
lợi cho các hộ vay vốn. Tổng kinh phí Quỹ Khuyến 
nông tính đến 31/12/2018 là 193,027 tỷ đồng, trong 
đó kinh phí quỹ khuyến nông phát triển sản xuất là 
142,236 tỷ đồng, kinh phí Quỹ khuyến nông phát 
triển cơ giới hóa là 50,791 tỷ đồng.

 Năm 2018, Quỹ Khuyến nông đã tiếp nhận 287 
phương án xin vay vốn với số tiền xin vay là 88,862 
tỷ đồng. Qua kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm 
định các cấp, Giám đốc Quỹ đã ký hợp đồng cho 
vay và giải ngân cho 275 phương án với số tiền hơn 
84,845 tỷ đồng. Thu hồi vốn vay của 284 hộ trên địa 
bàn 20 quận, huyện, thị xã với số tiền trên 59,358 tỷ 
đồng. Thu phí quản lý quỹ của 491 hộ với số tiền trên 
6,470 tỷ đồng. 

Thông qua nguồn vốn Quỹ khuyến nông thành 
phố, trong năm vừa qua, Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội đã tích cực triển khai cho vay phát triển sản 
xuất, đồng thời đẩy mạnh cho vay cơ giới hóa để thúc 
đẩy chương trình cơ giới hóa của thành phố. Những 
năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của thành phố 
Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, việc 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi diễn ra mạnh 
mẽ, nhiều cánh đồng chuyên canh sản xuất nông sản 
hàng hóa đã được hình thành, các địa phương tích 
cực đưa máy móc vào đồng ruộng nhằm giải phóng 
sức lao động và nâng cao thu nhập cho nông dân. 
Có được kết quả đó là nhờ một phần không nhỏ từ 
nguồn hỗ trợ của Quỹ Khuyến nông Thành phố. Bên 
cạnh đó, nhằm hỗ trợ bà con tiếp cận khoa học kỹ 
thuật về cơ giới hóa Trung tâm đã tổ chức 06 hội 
nghị tập huấn Kỹ thuật quản lý, vận hành máy cơ 
giới nông nghiệp tại 6 huyện cho 180 người trực tiếp 
quản lý, sử dụng máy cơ giới nông nghiệp với mục 
đích giúp người sử dụng máy cơ giới nông nghiệp 
nâng cao năng lực, kỹ năng, hiểu biết trong việc quản 
lý, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng máy, thiết bị cơ 
giới nông nghiệp. Đồng thời, hoàn thiện in 3.000 tờ 
rơi “Những điều cần biết về Quỹ Khuyến nông thành 
phố Hà Nội” cấp cho các tiểu ban Quỹ khuyến nông 
để tuyên truyền và phát cho các hộ nông dân có nhu 
cầu vay vốn phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Xuân Đại – Phó giám đốc Sở 
NN&PTNT Hà Nội cho biết: năm 2019, Sở NN&PTNT 
Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông, tiếp tục 
bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình 02 của 
Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai 
đoạn 2016-2020; chỉ đạo của UBND thành phố Hà 
Nội về đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp; Nghị định số 83/2018 của Chính phủ về 
Khuyến nông để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm 

vụ góp phần phát triển nông nghiệp Thủ đô theo 
hướng hiệu quả và bền vững. Trong đó, chú trọng 
đẩy mạnh các mô hình sản xuất theo chuỗi, mô hình 
ứng dụng công nghệ cao, mô hình áp dụng cơ giới 
hóa trong sản xuất, các giống cây trồng, vật nuôi mới 
cho hiệu quả kinh tế cao, các mô hình thực hành sản 
xuất nông nghiệp tốt nhằm tạo ra sản phẩm ATTP 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, tăng 
cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 
nông dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền chủ 
trương, chính sách của Chính phủ, Thành phố, Bộ, 
Ngành về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, 
các mô hình tiêu biểu. Đặc biệt, đối với công tác quản 
lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn quỹ khuyến nông, 
cần tiếp tục giải ngân cho vay phát triển sản xuất và 
cho vay cơ giới hóa, nhằm nhân rộng và phát triển 
các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả 
thành vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, hỗ trợ 
thúc đẩy các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào 
sản xuất, phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông 
nghiệpThủ đô.

Có thể khẳng định, năm 2018, các dạng mô 
hình khuyến nông trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, mô 
hình cơ giới hóa và nguồn vốn quỹ khuyến nông được 
giải ngân kịp thời cho bà con nông dân đã và đang 
phát huy hiệu quả tốt, thông qua các hoạt động đào 
tạo, xây dựng mô hình trình diễn, đưa những tiến bộ 
khoa học công nghệ về với bà con nông dân đã góp 
phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi 
và gia tăng giá trị sản xuất cho người nông dân. Do 
đó được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh 
giá cao, góp phần không nhỏ vào định hướng phát 
triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất gắn với quy hoạch và 
phát triển nông thôn mới tại các địa phương trên địa 
bàn Thành phố. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, theo chủ 
trương định hướng phát triển nông nghiệp của HĐND 
và UBND Thành phố, năm 2019 Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp cụ thể để 
tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Sở 
NN&PTNT giao. Tập thể cán bộ viên chức và người 
lao động Trung tâm tin tưởng năm 2019 sẽ tiếp tục 
gặt hái nhiều thành công, qua đó, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, góp phần phát triển nông nghiệp Thủ 
đô theo hướng hiện đại và bền vững./.

Vũ Thị Hương
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CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC CHUNG KIỂM TRA 
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TẾT TẠI HUYỆN QUỐC OAI

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức 
Chung vừa làm việc với huyện Quốc Oai về kiểm 
tra công tác phục vụ Tết; công tác phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm; sản xuất vụ Đông 
Xuân 2018 - 2019. 

Theo báo cáo, năm 2018 huyện đã hoàn 
thành đạt, vượt kế hoạch 20/20 chỉ tiêu phát triển 
kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó nổi 
bật là đến nay huyện đã có 20/20 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
Trung ương và Thành phố thẩm định công nhận 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, huyện 
dự kiến tặng hơn 23.900 suất quà, với số tiền là 
11.500 triệu đồng cho các đối tượng là người có 
công với cách mạng, hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách xã hội khác.  

Về công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, UBND 
huyện đã ban hành Kế hoạch sản xuất vụ Xuân 
2019, phấn đấu diện tích gieo trồng cây vụ Xuân 
2019 đạt 5.700ha. Tập trung các giống lúa mới có 
năng suất chất lượng. Mỗi xã, thị trấn, hợp tác xã 
nông nghiệp chọn 1-2 giống chủ lực. Chỉ đạo gieo 
trồng đúng thời vụ theo kế hoạch, thực hiện tốt 
các phương án chống hạn, chống rét, chăm sóc 
và bảo vệ cây trồng. 

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh 

cho gia súc, gia cầm, huyện đã chủ động tiêm 
vắc xin phòng dịch bệnh cho 5.100 lượt con trâu, 
bò; 9.350 lượt con lợn nái và đực giống được 
tiêm vắc xin LMLM tip O, 8.450 lượt con lợn được 
tiêm vắc xin tai xanh; tụ huyết trùng 5.228 lượt 
con, 740.200 lượt con gia cầm được tiêm vắc xin 
cúm… Đợt Tết Nguyên đán, huyện chỉ đạo tăng 
cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận 
chuyển gia súc, gia cầm để đảm bảo an toàn thú 
y và vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn 
Đức Chung ghi nhận và đánh giá cao những kết 
quả về kinh tế, xã hội mà huyện Quốc Oai đã 
hoàn thành trong năm 2018. Để chuẩn bị cho 
Tết, Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện cần tổ chức 
tốt công tác tặng quà cho các đối tượng chính 
sách, đúng, đủ đối tượng. Tổ chức tốt mọi hoạt 
động cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi, 
trong đó chú ý tổ chức các chợ hoa, kết nối các 
doanh nghiệp để đảm bảo các mặt hàng thiết 
yếu phục vụ Tết. Tổ chức trang trí những nơi vui 
chơi cho người dân, làm tốt công tác vệ sinh môi 
trường, thu gom rác thải. Bên cạnh đó, tổ chức 
tốt công tác bắn pháo hoa, tết trồng cây. Ngoài 
ra, Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị huyện làm tốt 
công tác triển khai sản xuất vụ Xuân 2019, gieo 
trồng đúng thời vụ theo kế hoạch, thực hiện tốt 
các phương án chống hạn, chống rét, chăm sóc 
và bảo vệ cây trồng. Tăng cường công tác tuyên 
truyền không để tình trạng người dân giết mổ, 
bán ra thị trường gia súc, gia cầm nhiễm bệnh…

Sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn 
Đức Chung đã đến thăm hỏi, tặng quà tết gia 
đình người cao tuổi và hộ nghèo ở xã Đông Xuân, 
huyện Quốc Oai. Tại chương trình “Xuân nhân 
ái - Tết sẻ chia” Kỷ Hợi 2019 tại xã Đông Xuân, 
Chủ tịch UBND TP đã trao tặng 100 suất quà tết, 
mỗi suất trị giá 500.000đ/suất; trao tặng 3 con 
bò và 20 xe đạp cho các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn 
huyện Quốc Oai./.

Nguyễn Thúy

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng xe đạp cho 
học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Quốc Oai
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KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM SẢN XUẤT MẠ KHAY TẠI HUYỆN THANH OAI

Công ty Công nông nghiệp Hà Nội phối hợp 
với Công ty TNHH Kubota Việt Nam, HTX Nông 
nghiệp Bình Minh vừa khai trương Trung tâm 
Sản xuất mạ khay đạt tiêu chuẩn Kubota tại xã 
Bình Minh, huyện Thanh Oai.

Được biết, năm 2015, HTX Nông nghiệp 
Bình Minh đã đưa công nghệ gieo mạ khay, cấy 
bằng máy vào sản xuất. Đến nay, HTX đã có 1 
giàn gieo mạ tự động với 20.000 khay mạ. Năm 
2018, HTX đã cấy được 120 mẫu ruộng vụ Xuân, 
140 mẫu ruộng vụ Mùa. Ước tính 1 máy cấy 6 
hàng có năng suất bằng 60-70 lao động cấy tay. 
Việc cấy máy đã giảm được sâu bệnh hại, cho 
năng suất cao hơn so với cấy tay. Ngoài diện 

tích của nhân dân trong xã, HTX đã cấy cho các 
xã trong huyện như Xuân Dương, Dân Hòa. Dự 
kiến trong năm 2019, HTX sẽ tiếp tục mở rộng 
diện tích cấy máy và gieo mạ bán phục vụ cho 
các hộ cấy tay. 

Trung tâm mạ khay Kubota là mô hình dịch 
vụ nông nghiệp, trong đó sản xuất các khay mạ 
đạt chất lượng Kubota, sau đó phân phối cho 
khách hàng cấy máy hoặc sử dụng mạ khay để 
cấy tay. Khác với những trung tâm khác, Trung 
tâm mạ khay Kubota sẽ được Công ty TNHH 
Kubota Việt Nam, tập đoàn Kubota Nhật Bản 
và Công ty Công nông nghiệp Hà Nội thường 
xuyên hỗ trợ, tư vấn tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong việc sản xuất mạ khay để cung cấp ra thị 
trường những khay mạ đạt chất lượng. Mạ khay 
dễ chăm sóc và vận chuyển, đồng đều, cứng 
cây, rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa. 
Lúa cấy bằng máy đẻ nhánh khỏe, ít sâu bệnh.

Việc thành lập Trung tâm sản xuất mạ khay 
tại HTX Bình Minh sẽ thúc đẩy áp dụng cơ giới 
hóa vào sản xuất lúa, giảm chi phí sản xuất, 
nhân công lao động, nâng cao thu nhập cho 
nông dân./.

Nguyễn Thúy 

LẤY MẪU KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY
Vừa qua, Phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây 

phối hợp với Trung tâm phân tích và chứng 
nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp - Sở 
NN&PTNT Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu thực 
phẩm để kiểm nghiệm các chỉ tiêu mất ATTP tại 
một số chợ trên địa bàn thị xã.

Đoàn đã tiến hành lấy 25 mẫu thực phẩm 
gồm: rau củ quả, thịt lợn, giò, chả, xúc xích, 
bún, bánh cuốn, hải sản đông lạnh, các loại đồ 
khô… để Trung tâm phân tích và chứng nhận 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp kiểm tra, 
phân tích các chỉ tiêu hóa vi sinh vật, kim loại 
nặng và chất cấm trong chăn nuôi; chỉ tiêu sử 
dụng phân bón, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 
trong sản xuất rau, quả; các chất cấm, phẩm 
màu và tồn dư các chất độc hại. Sau khi có 

kết quả xét nghiệm, Phòng Kinh tế thị xã Sơn 
Tây sẽ thông báo trực tiếp đến hộ kinh doanh, 
buôn bán và trên các phương tiện thông tin đại 
chúng.

Thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm 
kiểm tra, đánh giá khách quan độ an toàn của 
sản phẩm thực phẩm đang kinh doanh trên địa 
bàn thị xã Sơn Tây, từ đó kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kịp thời chấn 
chỉnh và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về ATTP, bảo vệ quyền lợi và 
sức khỏe cho người tiêu dùng./.

Lưu Phượng
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Những năm gần đây, chăn nuôi là một trong 
những ngành có bước phát triển mạnh của thành phố, 
tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 55% giá trị GDP trong 
sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên ngành chăn nuôi đã 
gặp phải không ít khó khăn, trong đó dịch bệnh là một 
trong những trở ngại lớn nhất, đặc biệt bệnh cúm gia 
cầm. Bệnh cúm gia cầm chủng độc lực cao (HPAI) là 
một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tốc độ lây lan 
rất nhanh với tỷ lệ gây chết cao trong đàn gia cầm 
nhiễm, gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế và 
sức khoẻ của con người. 

 Thời điểm hiện nay, thời tiết có diễn biến rất 
phức tạp gây tác động xấu tới sức khỏe đàn vật nuôi 
và tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, phát 
tán; kết hợp với nhu cầu sử dụng, lưu thông, vận 
chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia 
cầm tăng cao…nên nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm 
phát sinh và lây lan trên địa bàn Thành phố trong vụ 
Đông Xuân là rất cao.

Để chủ động phòng, chống bệnh cúm gia cầm, 
người chăn nuôi cần biết:

1. Đặc điểm, nguồn bệnh và đường truyền 
lây

Bệnh Cúm gia cầm (Avian Influenza) là một 
bệnh truyền nhiễm ở loài chim (bao gồm cả gia cầm và 
chim hoang dã) và động vật có vú (bao gồm cả người); 
gây ra do vi rút cúm típ A thuộc họ Orthomyxoviridae. 
Ở Việt Nam hiện nay đã xác định chủng vi rút gây 
bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao là H5N1 và H5N6. 
Trong chăn nuôi, gà thường bị mắc bệnh rất nặng, vịt 
thường mang mầm bệnh nhưng ít khi có biểu hiện 
triệu chứng lâm sàng và là nguồn chủ yếu gieo rắc 
mầm bệnh ra môi trường. Một số chủng vi rút cúm gia 
cầm không gây bệnh cho gia cầm nhưng có thể lây 
truyền bệnh cho người và gây tử vong ở người (vi rút 
cúm A/H7N9).

Sức đề kháng của vi rút: Vi rút thường sống 
lâu hơn trong không khí ở độ ẩm thấp và trong phân ở 
điều kiện nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Vi rút có thể sống 
tới 35 ngày trong chuồng nuôi có nhiệt độ thấp, tới 3 
tháng trong phân gia cầm mắc bệnh. Vi rút dễ dàng 
bị tiêu diệt ở nhiệt độ 70°C trong 05 phút. Trong tủ 
lạnh và tủ đá, vi rút có thể sống được vài tháng. Chất 
sát trùng thông thường như: xút 2%, phoóc-môn 3%, 
crezin 5%, chloramin B 3%, iodin 1%, halamid 20%, 
cồn 70° - 90°, vôi bột hoặc nước

Loài mắc: Động vật mắc bệnh cúm gia cầm là 
các loài gia cầm như gà, gà tây, vịt, ngan, ngỗng, chim 
cút, bồ câu, đà điểu, chim hoang dã và động vật có vú 
thuộc mọi lứa tuổi. Đặc biệt vi rút có thể lây nhiễm và 
gây bệnh cho người.

Nguồn bệnh: Vi rút có trong hầu hết các cơ 
quan nội tạng của động vật mắc bệnh, có nhiều trong 

phân, dịch tiết như nước mũi và nước bọt của con vật 
mắc bệnh. Trong thiên nhiên, các loài chim di trú, thủy 
cầm hoang dã mang trùng vi rút cúm là nguồn lây lan 
dịch bệnh chủ yếu cho gia cầm nuôi. Trong chăn nuôi, 
thủy cầm mang trùng vi rút cúm được xem là nguồn 
lây nhiễm bệnh chính cho gia cầm nuôi nhốt.

Đường truyền lây: Trong cơ thể gia cầm mắc 
bệnh, vi rút cúm được nhân lên trong đường hô hấp và 
đường tiêu hóa, sau đó được bài thải qua phân, nước 
mũi và nước bọt. Thời kỳ lây truyền thường trong vòng 
từ 3 đến 5 ngày, có khi kéo dài đến 7 ngày kể từ khi có 
triệu chứng của bệnh. Sự truyền lây bệnh được thực 
hiện theo 2 phương thức là trực tiếp và gián tiếp.

- Lây trực tiếp: Do gia cầm mẫn cảm tiếp xúc 
với gia cầm mắc bệnh cúm hoặc động vật mắc bệnh, 
động vật mang trùng vi rút cúm, từ đó vi rút cúm xâm 
nhập vào cơ thể thông qua các chất bài tiết từ đường 
hô hấp hoặc qua phân, thức ăn và nước uống bị nhiễm 
vi rút cúm.

- Lây gián tiếp: Qua những dụng cụ chăn nuôi, 
thức ăn, nước uống, lồng nhốt, quần áo, phương tiện 
vận chuyển,... bị nhiễm phân, dịch tiết có chứa vi rút 
cúm của động vật mắc bệnh bài thải ra.

2. Triệu chứng lâm sàng
Gia cầm mắc bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao 

có thời gian ủ bệnh ngắn, thường từ 01 đến 03 ngày 
và có thể dài hơn tùy theo độc lực của vi rút. Do vậy, 
gia cầm mắc bệnh thường bị chết đột ngột và không 
có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Tỷ lệ chết có thể 
lên tới 100% tổng đàn trong vòng vài ngày; gia cầm 
đi không bình thường, loạng choạng, lắc đầu, run rẩy, 
mệt mỏi, nằm tụ tập từng đám; có các biểu hiện ở 
đường hô hấp như ho, khó thở, sổ mũi, chảy nước 
mũi, hắt hơi, thở khò khè, viêm xoang, sưng viêm mí 
mắt, chảy nhiều nước mắt, nhiều con sưng khớp; sưng 
phù đầu và mặt, sưng mí mắt, mào và tích tím tái; 
xuất huyết dưới da, đặc biệt ở những chỗ da không 
có lông; tiêu chảy, phân loãng màu trắng hoặc trắng 
xanh, ở những con đang đẻ năng suất trứng giảm rõ 
rệt, có trường hợp đẻ trứng không có vỏ.

3. Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc-xin
Đối tượng tiêm phòng bắt buộc: Trang trại, 

cơ sở nuôi gia cầm tập trung: Gia cầm giống, gia cầm 
trứng thương phẩm, gia cầm nuôi thịt với thời gian 
nuôi trên 45 ngày, Đàn gia cầm nuôi nhỏ lẻ trong các 
hộ gia đình: Gà, vịt, ngan, chim cút và một số đối 
tượng gia cầm mẫn cảm khác.

4. Xử lý gia cầm mắc bệnh
Gia cầm bắt buộc phải  tiêu hủy trong các trường 

hợp sau đây: Đàn gia cầm phát hiện mắc bệnh, chết, 
có dấu hiệu mắc bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao; 
Đàn gia cầm nuôi thả rông xung quanh mà chưa được 
tiêm phòng vắc xin cúm và đã tiếp xúc với đàn gia cầm 

BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG
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PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN KHOAI TÂY ĐÔNG - XUÂN
Hiện nay, khoai tây đông-xuân đang ở giai đoạn 

cây con, đang hình thành thân lá để sinh trưởng phát 
triển. Song do thời tiết đêm lạnh, ngày nóng, ẩm độ 
cao lại có mưa kèm theo sương mù là điều kiện thuận 
lợi để cho một số loại sâu bệnh có thể gây hại. Sau 
đây xin giới thiệu một số loại sâu bệnh và biện pháp 
phòng trừ cho khoai tây đông xuân: 

1. Sâu xám
Sâu xám thường cắn ngang gốc cây khi khoai 

đang thời kỳ mọc. Khoảng 9 – 10 giờ tối sâu xám ở 
dưới đất chui lên mặt đất và bám vào cây để ăn khi 
cây mới mọc còn non thì ăn cả thân và lá, khoảng 
5 – 6 giờ sáng thì chui xuống gốc cây hoặc dưới đất 
để ẩn và thường kéo theo mảnh cây xuống để ăn. Khi 
cây đã lớn thì leo lên cậy ăn lá và phần non hoặc chui 
xuống ăn củ.

Những ruộng luân canh với lạc, đậu, rau, ngô 
thường xuyên xuất hiện nhiều sâu xám hơn so với 
ruộng luân canh với lúa. Tuy nhiên ruộng lúa cũng có 
sâu xám, thường là những chân ruộng cao, đất cát.

 Biện pháp phòng trừ:
+ Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch gốc rạ.
+ Bắt sâu bằng tay thường là biện pháp hữu 

hiệu. Khoảng 9 – 10 giờ tối đem đèn ra soi rất dễ nhìn 
thấy sâu trên mặt đất hoặc trên cây.

+ Có thể dùng thuốc Nuvacron hoặc Suprathion 
40EC phun cho cây khoai tây vào cuối buổi chiều.

2. Bệnh mốc sương
Do nấm Phytophthora infestans
Triệu chứng gây hại:
- Trên lá, vết  bệnh thường xuất hiện đầu tiên 

ở đỉnh và gần mép lá, tạo thành các đốm nhỏ màu 
xám, hơi ướt, sau lan vào phía trong phiến lá thành 
vết lớn, có ranh giới rõ rệt với phần xanh của lá còn 
lại. Mặt dưới vết bệnh xuất hiện lớp mốc trắng như 
sương. Bệnh nặng có thể làm toàn bộ phiến lá bị khô.

- Trên thân, vết bệnh không đều, có màu nâu, 
thâm đen, ngày càng lan rộng ra xung quanh và 
kéo dài dọc theo thân, cành, cuống lá. Vết bệnh bọc 
quanh từng đoạn thân, hơi lõm sâu.

- Thân cành bị bệnh tóp nhỏ lại, thối mềm và 
dễ gãy.

- Trên củ: vết bệnh không có hình dạng nhất 
định, có màu nâu-nâu xám, hơi lõm sâu vào bên 
trong. Cắt ngang chỗ bị bệnh thấy vỏ củ có màu nâu 
ăn sâu vào tới ruột củ theo những vệt nâu rõ. Sau 
một thời gian vết bệnh hình thành lớp nấm trắng xốp.

Phát sinh phát triển của bệnh:
- Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết 

ẩm và mát, nhiệt độ từ 18 - 220C. Ban đêm trời lạnh 
giá và có nhiều sương ướt là điều kiện thích hợp cho 
bệnh phát triển  mạnh.

- Chỉ trong vài ngày bệnh có thể làm khô cả 
ruộng khoai, nếu bệnh phát triển sớm có thể thất thu 
hoàn toàn, nếu bệnh phát triển càng muộn thì năng 
suất củ sẽ giảm ít hơn. Bệnh gây hại nặng từ tháng 
12 đến hết tháng 2.

Biện pháp phòng trừ
- Chọn thời vụ thích hợp.
- Sử dụng giống kháng bệnh.
- Trồng đúng mật độ, không trồng dày.
- Luân canh với cây trồng khác họ.
- Vệ sinh đồng ruộng, ngắt bỏ và tiêu hủy những 

bộ phân cây bị bệnh.
- Bón phân hợp lý, chú ý không bón nhiều đạm.
- Phun thuốc để ngừa hoặc khi bệnh mới xuất 

hiện. Phun ướt đều hai mặt lá, chủ yếu là mặt dưới lá. 
Phun 2-3 lần cách nhau 7 ngày/lần: Aviso 350SC (30-
40 ml/16 lít nước), Bonny 4SL (30-40 ml/16 lít nước), 
Gekko 20SC (15-20 ml/16 lít nước), Mancozeb 80WP, 
Ridozeb 80WP (80 g/16 lít nước)./.

Nguyễn Thị Giang

mắc bệnh hoặc tiếp xúc với đàn gia cầm có dấu hiệu 
mắc bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao; Việc tiêu hủy 
gia cầm phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét 
nghiệm dương tính vi rút cúm A/H5N1 hoặc vi rút cúm 
A/H5N6 hoặc chủng vi rút cúm có khả năng truyền lây 
bệnh và gây tử vong cho người hoặc được cơ quan 
quản lý chuyên ngành thú y địa phương kiểm tra, xác 
minh và kết luận là mắc bệnh cúm gia cầm

5. Biện pháp phòng chống
5.1. Phòng bệnh
Chỉ chọn mua gà ở những cơ sở giống tốt, đảm 

bảo không có bệnh.
Chỉ chọn mua gà khoẻ mạnh, không nhốt chung 

gà mới mua về với gà khoẻ đang nuôi, cần cách ly 
nuôi riêng trong vòng 10 ngày.

Vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại thường 
xuyên.Đảm bảo chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi luôn 
luôn sạch và khô ráo.Thức ăn, nước uống sạch sẽ.Hạn 
chế người ra vào khu vực chăn nuôi.

Không nuôi chung gà với các loại gia cầm và gia 
súc khác.

Thường xuyên thải loại những gia cầm ốm, yếu 
ra khỏi đàn.Thường xuyên sát trùng chuồng gà và khu 
vực thả gà.

Tiêm vắcxin phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ 
quan thú y.

5.2. Khi có dịch bệnh xảy ra
Báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở khi thấy gà có 

hiện tượng ốm, chết.       
Không bán chạy gà ốm, không ăn thịt gia cầm 

trong đàn bị bệnh, không vứt xác chết bừa bãi.
Bao vây ổ dịch, tiêu huỷ toàn bộ gia cầm chết, 

mắc bệnh và gia cầm khác trong đàn, bằng cách đốt 
hoặc đào hố chôn sâu với chất sát trùng hoặc vôi bột 
theo quy định của cơ quan thú y.

Vệ sinh, tiêu độc ổ dịch theo hướng dẫn của cán 
bộ thú y.

Vương Thị Chung - Trạm KN Thạch Thất
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1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày đầu (21/01) khu vực ảnh hưởng của rìa 

tây nam lưỡi áp cao lạnh tăng cường lệch đông, 
sau đó khoảng 25 tăng cường yếu trở lại. 

 2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ  ngày 21- 22 và 24-25/01: Nhiều mây, có 

mưa, mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 3. Trời rét. 
Ngày 28-29: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, 

mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2. Trời rét.
Những ngày khác: Mây thay đổi đến nhiều mây, 

trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm không mưa. 
Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ trung bình:     18.0 - 19.0oC.
Nhiệt độ cao nhất:        23 - 25oC.
Nhiệt độ thấp nhất:      12 - 14oC.
Lượng mưa phổ biến:   < 5 mm.
Độ ẩm trung bình:        75 - 80%.
Tổng số giờ nắng:        10 - 20 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 14/KH-
UBND, triển khai diệt chuột bảo vệ sản xuất nông 
nghiệp và sức khỏe cộng đồng năm 2019.

Theo kế hoạch, toàn thành phố sẽ tuyên truyền 
sâu rộng trong nhân dân về tác hại của chuột đối 
với sản xuất nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, để 
nhân dân chủ động tham gia phối hợp diệt chuột 
hiệu quả. Năm 2019, trên địa bàn thành phố đồng 
loạt tổ chức 3 chiến dịch diệt chuột bằng thuốc (bả) 
diệt chuột sinh học và thường xuyên diệt chuột bằng 
các biện pháp thủ như: Bẫy bán nguyệt, vợt, đập... 
vào thời điểm trước và sau chiến dịch diệt đồng loạt 
trên toàn địa bàn thành phố. Cùng với đó, cơ quan 
chuyên môn của thành phố sẽ tập huấn, hướng dẫn 
kỹ thuật diệt chuột bằng nhiều hình thức, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng của thành phố và 
địa phương, phổ biến những kinh nghiệm hay, hiệu 
quả về các biện pháp diệt chuột để các địa phương 
và nhân dân biết thực hiện.

Thành phố sẽ bố trí ngân sách cho mua thuốc 
(bả) diệt chuột sinh học để cấp cho các địa phương 
thực hiện các chiến dịch diệt chuột đồng loạt vào 
các thời điểm tháng 3 và đầu tháng 7 năm 2019. 
Còn ngân sách cấp huyện, cấp xã bố trí kinh phí 
mua thóc làm mồi, hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột 
cho nhân dân trên địa bàn để thực hiện các chiến 
dịch diệt chuột theo kế hoạch và kinh phí tổ chức 
chiến dịch diệt chuột trong vụ Đông, các thời điểm 

khác khi cần thiết (khi đồng trắng hoặc trong các 
đợt lũ...).

Để thực hiện tốt công tác diệt chuột bảo vệ sản 
xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng, UBND 
thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phát động 
và tổ chức các đợt diệt chuột tập trung trên toàn địa 
bàn thành phố đúng thời điểm chuột chưa vào mùa 
sinh sản và giai đoạn chuyển tiếp giữa các mùa vụ 
sản xuất trong năm. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả 
các biện pháp diệt chuột, chỉ sử dụng thuốc diệt 
chuột sinh học, an toàn cho người và môi trường, 
kết hợp các biện pháp thủ công, không sử dụng các 
loại thuốc hóa học độc hại để diệt chuột, tuyệt đối 
không sử dụng các thuốc cấm, thuốc ngoài danh 
mục và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, 
vật nuôi để diệt chuột. Diệt chuột cả ngoài đồng 
và trong khu dân cư, các cánh đồng, bờ mương, 
đồi gò, các khu, cụm điểm công nghiệp, khu đất bỏ 
hoang. Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp 
của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn dân 
tham gia diệt chuột...

Trong kế hoạch này, UBND thành phố yêu cầu 
UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng chuyên 
môn, các xã, phường, thị trấn xây dựng và tổ chức 
thực hiện kế hoạch diệt chuột của đơn vị đảm bảo 
tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, đúng quy định./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 01 năm 2019) 

HÀ NỘI: ĐỒNG LOẠT TỔ CHỨC 3 CHIẾN DỊCH 
DIỆT CHUỘT BẢO VỆ SẢN XUẤT, SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
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CỤ THỂ HÓA, GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 

01/2019/QĐ-UBND về việc ban hành giá sản phẩm 
dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố 
Hà Nội.

Theo quyết định, mức giá dịch vụ công ích thủy 
lợi đối với đất trồng lúa: Khu vực các xã miền núi 
tưới, tiêu bằng động lực là 1.811.000 đồng/ha/vụ; 
tưới, tiêu bằng trọng lực 1.267.000 đồng/ha/vụ; 
tưới bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ 
1.539.000 đồng/ha/vụ.

Khu vực đồng bằng tưới tiêu bằng động lực 
1.646.000 đồng/ha/vụ; tưới, tiêu bằng trọng lực 
1.152.000 đồng/ha/vụ; tưới bằng trọng lực và kết 
hợp động lực hỗ trợ 1.399.000 đồng/ha/vụ.

Khu vực các xã vùng trung du, bán sơn địa 
tưới, tiêu bằng động lực 1.433.000 đồng/ha/vụ; 
tưới, tiêu bằng trọng lực 1.003.000 đồng/ha/vụ; 
tưới bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ 
1.218.000 đồng/ha/vụ.

Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần, mức 
giá bằng 60% mức giá nêu trên. Trường hợp chỉ 
tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực, mức giá bằng 
40% mức giá trên. Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, 
tiêu bằng trọng lực, mức giá bằng 50% mức giá 
trên. Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, 
tiêu trên cùng một diện tích (kể cả diện tích  do 
các công ty thủy lợi tỉnh ngoài phục vụ), mức giá 
dịch vụ công ích thủy lợi cho tưới bằng 70% cho 
tiêu bằng 30% mức giá bằng quy định nêu trên. 
Trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối 
với các công trình được xây dựng theo quy hoạch 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức giá được 
tính  tăng thêm 20% so với mức giá nêu trên. Đối 
với trường hợp diện tích canh tác một vụ lúa, một 

vụ cá thu bằng mức giá dịch vụ công ích thủy lợi 
đối với đất trồng lúa tương ứng.

Mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất 
không sử dụng vào mục đích trồng lúa: Đối với diện 
tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn 
ngày kể cả cây vụ đông, mức giá dịch vụ công ích 
thủy lợi được tính bằng 40% mức giá dịch vụ công 
ích thủy lợi đối với đất trồng lúa. Trường hợp cấp 
nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây 
ăn quả, cây dược liệu, mức giá bằng 1.020 đồng/
m3 cho cấp nước bằng động lực; bằng 840 đồng/
m3 cho cấp nước bằng trọng lực. Nếu không tính 
được theo mét khối thì thu theo diện tích (héc ta), 
mức giá bằng 80% mức giá dịch vụ công ích thủy 
lợi đối với đất trồng lúa cho 1 năm.

Trường hợp cấp nước để nuôi trồng thủy sản, 
mức giá bằng 840 đồng/m3 cho cấp nước bằng 
động lực; bằng 600 đồng/m3 cho cấp nước bằng 
trọng lực; nếu không thu được theo mét khối thì 
thu theo diện tích (héc ta), mức giá bằng 2.500.000 
đồng/ha/năm. Đối với trường hợp chỉ cấp nước tạo 
nguồn hoặc nuôi trồng thủy sản vụ/năm thì mức 
giá bằng 50% mức giá dịch vụ công ích thủy lợi 
trên.

Trong quyết định này quy định, tiêu, thoát nước 
khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị mức 
giá bằng 5% mức giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 
của tưới đối với đất trồng lúa/vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 
20/1/2019 và thay thế Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND, ngày 31/12/2016 của UBND TP Hà Nội về 
việc ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa 
bàn TP Hà Nội./.
                   TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

HTX CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA MỸ, HUYỆN ỨNG HÒA: 
HIỆU QUẢ LIÊN KẾT CHĂN NUÔI LỢN SẠCH

ĐỊA CHỈ XANH

Được thành lập tháng 3/2006, HTX Chăn nuôi 
và dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ (huyện Ứng Hòa) là 
một trong những đơn vị tiên phong trong triển khai 
liên kết chuỗi và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất 
an toàn.

Từ khi được thành lập, các thành viên HTX 
Chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ đã góp vốn, 
đầu tư xây dựng hệ thống trang trại khép kín, sạch 
đẹp, thoáng mát. Nhiệt độ chuồng nuôi được điều 
tiết bằng quạt điện và dàn mát, giúp hạn chế thấp 
nhất ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh. Hiện, 

tổng số lợn nái của HTX khoảng 7.000 con, 100 lợn 
đực và lợn thương phẩm dao động khoảng 20.000 
con. Sản lượng xuất chuồng trung bình 12.000 tấn/
năm, cùng khoảng 5.500 con lợn giống/năm.

Đặc biệt, nhiều năm qua, HTX Chăn nuôi và 
dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ áp dụng phương châm 
“3 không” trong sản xuất: Không bán lợn khi còn 
dư lượng kháng sinh, không dùng cám của công ty 
không rõ nguồn gốc và không dùng chất tạo nạc. 
Sản phẩm xuất bán đều được các cơ quan kiểm dịch 
giám sát, bảo đảm an toàn chất lượng và sức khỏe 
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Câu hỏi: Xin chuyên gia cho biết tiêu chí cây 
đầu dòng giống quýt Đường canh?

Trả lời:
Ngày 6/11/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT 

Hà  Nội đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-SNN 
về việc ban hành tiêu chí cây đầu dòng giống quýt 
Đường canh. Theo đó, tiêu chí áp dụng cho các cây 
đầu dòng giống quýt Đường canh của các tổ chức và 
cá nhân trên địa bàn Hà Nội như sau:

1. Nguồn gốc, xuất xứ giống quýt Đường canh
Là giống có nguồn gốc từ những cây quýt 

Đường canh tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội.

2. Tiêu chí cây đầu dòng
2.1. Đặc điểm hình thái: Cây quýt Đường canh 

đầu dòng phải mang đặc điểm đặc trưng chủ yếu của 
giống, bảo đảm tính ổn định khi nhân giống vô tính. 
Quýt Đường canh là loại cây sinh trưởng khỏe, ít gai 
hoặc không có gai, cây phân cành mạnh, cành nhỏ, 
có dạng hình lá to hoặc lá nhỏ, nhưng hình thái giống 
nhau: mép lá gợn sóng dài, đuôi lá nhọn và dài, gần 
như không có eo lá. Quả hình cầu hơi dẹp, vỏ mỏng, 
nhẵn, ít túi dầu tinh, khi chín có màu đỏ gấc; giống 
chín sớm có màu vàng đa số chín vào khoảng cuối 
tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Thịt quả mọng nước, 
ít hạt vách múi hơi dai, ít xơ bã, ngọt mát.

2.2. Tuổi cây: Cây đầu dòng phải có tuổi từ 12 
năm trở lên nếu là cây trồng bằng hạt, 8 năm trở lên 
nếu là cây ghép, chiết hoặc giâm cành (nhân giống 
vô tính) và phải có ít nhất từ 3 năm cho hiệu quả liên 

tục, ổn định tính đến năm được tuyển chọn.
2.3. Sinh trưởng của cây: Cây đầu dòng phải là 

cây sinh trưởng khỏe, xanh tốt, không bị nhiễm các 
sâu bệnh nguy hiểm như: Greeninh và Tristeza,...

2.4. Năng suất: Năng suất cao, ổn định trong 
3 năm liên tiếp và vượt hơn các cây cùng lô cùng 
vườn 10%.

2.5. Thời gian thu hoạch: Từ tháng 11 đến 
tháng 1 năm sau.

2.6. Chất lượng: Chất lượng sản phẩm quả cây 
đầu dòng đạt một số tiêu chí chính như sau:

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP
THS. NGUYỄN THỊ THOA - SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI 

trước khi cung ứng đến tay người tiêu dùng.
Để nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng thịt 

lợn, HTX Chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ 
đã liên kết với 35 hộ trực tiếp sản xuất. Các hộ xã 
viên được hỗ trợ nhiều mặt, từ chọn tạo con giống, 
cung cấp thức ăn, kiểm soát thú y và đặc biệt là dự 
báo thị trường. Cụ thể, thông qua nghiên cứu thị 
trường, HTX sẽ quy hoạch đàn lợn tham gia chuỗi 
liên kết phù hợp với nhu cầu tiêu thụ để có định 
hướng tổ chức sản xuất phù hợp, hạn chế thấp nhất 
tình trạng “được mùa rớt giá”.

Dù đã nỗ lực trong kiểm soát thị trường, tuy 
nhiên, Giám đốc HTX Chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp 
Hòa Mỹ Nguyễn Văn Thanh thừa nhận, biến động 
giá cả vẫn là mối lo lớn. Ông Thanh dẫn chứng, từ 
cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, cơn bão giá đã 
khiến HTX gặp nhiều khó khăn về tài chính. Tính 
riêng trong năm 2017, tổng đàn lợn của HTX đã 
giảm khoảng 30%. Nguyên nhân của điều này, theo 

ông Thanh là do chăn nuôi lợn nhỏ lẻ hiện nay còn 
rất phổ biến. Các hộ có thể tùy nghi tăng - giảm đàn 
lợn dẫn tới chênh lệch về cung – cầu. Chính vì vậy, 
việc đẩy mạnh quy hoạch chăn nuôi tập trung xa 
khu dân cư là giải pháp mà các cơ quan chức năng 
cần tiếp tục tập trung thực hiện. 

Ông Nguyễn Văn Thanh cũng bày tỏ mong 
muốn sẽ mở rộng quy mô sản xuất hiện nay của 
HTX Chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ, trên 
cơ sở ứng dụng công nghệ cao, tiến tới xây dựng 
lò mổ, khu cấp đông để cung cấp thực phẩm theo 
chuỗi từ trang trại đến bàn ăn. Để thực hiện được 
điều này, bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi về tiếp 
cận nguồn vốn vay, ông Thanh kiến nghị các cơ 
quan Nhà nước cần sớm nghiên cứu, có cơ chế cho 
các tổ chức, cá nhân được thuê đất dài hạn hơn, để 
giúp các HTX yên tâm đầu tư phát triển sản xuất./.

TT (Theo Báo KTĐT)

Tiêu chí Mức độ đánh giá đặc 
trưng về giống

Khối lượng trung bình 
quả (gr) 120 - 150

Độ đồng đều về hình 
dạng, kích thước quả (%) >80

Tỷ lệ phần ăn được (%) >85

Số hạt/quả 10 - 15
Hình dạng quả và màu 

sắc vỏ quả Tròn dẹt, đỏ cam, nhẵn

Màu sắc thịt quả Đỏ cam
Độ dai của vách múi Dòn, dễ tách

Độ mịn và mọng nước 
của thịt quả

Mịn, đồng nhất, mọng 
nước

Hương và vị quả Ngọt, hơi nhạt

Độ Brix (%) 8 - 10
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Nằm ở phía đông huyện Thường Tín, có diện 
tích đất nông nghiệp là 307,08 ha, xã Vân Tảo có 
vị trí địa lý hết sức thuận lợi cho phát triển đa 
dạng các loại hình sản xuất nông nghiệp, đặc biệt 
là nghề trồng hoa, cây cảnh. Trong đó, nghề trồng 
hoa đào đã trở thành nghề truyền thống, góp phần 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người 
dân nơi đây.

Chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu 
quả sang trồng đào, đến nay, toàn xã Vân Tảo hiện 
có khoảng 900 hộ với trên 100 ha diện tích trồng 
hoa đào, tập trung chủ yếu tại thôn Đông Thai 
và thôn Nội Thôn. Theo tính toán của xã, mỗi ha 
diện tích trồng đào cho người dân thu nhập từ 900 
triệu đồng - 1,2 tỷ đồng/năm. Việc chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng hợp lý đã góp phần tăng thu nhập, 
cũng như tạo thêm nhiều việc làm cho lao động 
địa phương.

Ông Bùi Văn Nguồn (thôn Đông Thai, xã Vân 
Tảo) là một điển hình về trồng đào đạt hiệu quả 
cao. Từ năm 2005, gia đình ông đã mạnh dạn 
chuyển đổi hơn 1800 m2 sang phát triển mô hình 
trồng hoa đào. Sau hơn 10 năm trồng đào, qua 
quá trình chăm sóc, tích lũy kinh nghiệm, đến nay, 
ông Nguồn đã trồng và chăm sóc trên 300 gốc 
đào. Mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình ông thu 
lãi khoảng 600-700 triệu đồng/năm. 

Ông Nguồn cho biết: “So với các mô hình 
khác, mô hình trồng đào cho hiệu quả kinh tế cao. 
Vụ hoa năm nay, nhà tôi đã tuốt lá đào, ủ nụ chờ 
đến tết nở. Trồng đào rừng đòi hỏi kỹ thuật cao 
hơn vì phải ghép mắt. Phương thức chăm sóc cũng 
phức tạp hơn. Năm nay nhu cầu tiêu thụ đào tương 
đối lớn. Hiện nhiều vùng đào nổi tiếng như Nhật 
Tân, La Cả cũng đã về đây đặt mua đào, nhiều cây 
đã được chuyển đi phục vụ thị trường Tết”.

Ông Bùi Đức Uy, Bí thư thôn Đông Thai chia 
sẻ: “Thôn Đông Thai có trên 400.000 m2 đất sản 

xuất nông nghiệp, trong đó có khoảng 100.000 m2 
đất trồng đào. Phát triển trồng đào từ năm 1990, 
sau khi trồng, người dân thấy hiệu quả kinh tế cao 
hơn so với trồng lúa. Trong những năm qua, người 
dân nơi đây phát triển mạnh nghề trồng đào, trong 
đó đáng chú ý là có những cây đào thế có giá từ 
30-40 triệu đồng/cây”.

Cây đào rừng đang là loại cây chủ lực, cho 
hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn các loại cây khác. 
Không chỉ có kinh nghiệm, những người dân trồng 
đào của xã cũng nắm vững và áp dụng thành công 
các kỹ thuật: Cưa cành, cắt tỉa lá, ghép mắt, bọc 
nilon, sưởi điện… cho đào để đào ra hoa đúng dịp 
Tết Nguyên đán và cho hiệu quả kinh tế cao. 

Từ năm 2017, xã Vân Tảo đã xây dựng mô 
hình liên kết tiêu thụ đào, hoa, cây cảnh đảm bảo 
bền vững cho các khu trồng đào, hoa, cây cảnh 
trên địa bàn xã. Diện tích trồng hoa đào tại Vân 
Tảo đang không ngừng được mở rộng, góp phần 
quan trọng nâng cao thu nhập cho người nông 
dân. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của 
xã Vân Tảo đạt trên 41 triệu đồng/người/năm, tỷ 
lệ hộ nghèo sau khi trừ các hộ được bảo trợ xã hội 
là 0,78% tổng số hộ dân. Trong đợt thẩm định xã 
nông thôn mới năm 2018, xã Vân Tảo được trên 
95 điểm, đủ điều kiện để xem xét, quyết định công 
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo bà Trương Thị Oanh, Phó chủ tịch UBND 
xã Vân Tảo, Vân Tảo nổi tiếng là vùng đất trồng 
hoa, cây cảnh, trong đó nổi bật là cây đào. Trước 
đây, cây đào chỉ được trồng ở một vài nơi nhưng 
đến nay đã phát triển ra toàn xã, giúp cho nền kinh 
tế của xã Vân Tảo đi lên.Trong những năm tới, 
địa phương sẽ tiếp tục chuyển đổi đất lúa truyền 
thống sang trồng đào. Đây là tiền đề có ý nghĩa 
quan trọng, giúp địa phương cải thiện tiêu chí thu 
nhập trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. 

Nghề trồng đào đang là hướng đi đúng đắn 
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong không khí của 
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, người 
dân xã Vân Tảo cũng đang tấp nập chăm chút cho 
những cây đào để cung cấp ra thị trường phục vụ 
Tết, hứa hẹn một cái tết no ấm, bội thu./. 

Nguyễn Thúy

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG ĐÀO TẠI XÃ VÂN TẢO
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Đối với mặt hàng lương thực: Trên thị 
trường, giá bán lẻ nhiều mặt hàng nông sản đã đồng 
loạt tăng do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, phải kể đến 
những mặt hàng như: Miến, mộc nhĩ, nấm khô, đậu 
đỗ và một số mặt hàng gạo chất lượng cao và gạo 
nếp (các loại). Giá bán lẻ một số mặt hàng gạo hiện 
nay như sau: Gạo Bắc thơm số 7 có giá phổ biến 
từ 14.500 – 15.500 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu 
dao động từ 16.500 - 17.500 đ/kg, gạo nếp cái hoa 
vàng tăng lên mức từ 27.000 - 29.000 đ/kg; mộc nhĩ 
giá từ 150.000- 200.000đ/kg, đậu xanh có vỏ giá từ 
45.000 - 48.000 đ/kg,(tăng khoảng 4.000 đ/kg so 
với cùng kỳ tháng trước), đậu xanh tách vỏ có giá từ 
55.000 – 60.000đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến 
từ 50.000 - 52.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, nhu cầu thực 
phẩm tăng cao, trong đó có thịt lợn. Đồng thời do 
ảnh hưởng của dịch bệnh lở mồm long móng diễn ra 
phức tạp trong thời gian qua, đã có rất nhiều hộ nông 
dân tìm cách bán “chạy” đàn lợn, dẫn đến lượng lợn 
hơi cung ứng ra thị trường không còn dồi dào như 
trước vì thế trên thị trường giá lợn hơi đã đồng loạt 
tăng mạnh; so với thời điểm đầu tháng 01 thì hiện tại 
giá lợn đã tăng 4.000 – 5.000đ/kg dao động ở mức 
từ 48.000 – 49.500 đ/kg.Trong khi đó, giá bán lẻ mặt 
hàng thịt lợn tại các chợ hiện nay đang phổ biến như 
sau: Thịt mông sấn có giá từ 85.000 - 90.000đ/kg; 
thịt ba chỉ giá từ 95.000 – 100.000đ/kg, thịt bò giá 
bán cũng tăng lên mức từ 250.000 - 290.000 đ/kg; gà 
ta hơi vẫn đang trên đà tăng giá mặc du nguồn cung 

không bị hạn chế nhưng do nhu cầu tiêu dụng cuối 
năm tăng cao nên giá bán hiện này cũng dao động từ 
120.000 – 135.000 đ/kg, các mặt hàng thủy, hải sản 
phổ biến như sau: Cá trắm giá từ 65.000 - 70.000 đ/
kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 
55.000 – 60.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg.

 Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Hiện 
nay, nhiều diện tích rau vụ đông đã cho thu hoạch 
nên nguồn cung dồi dào, vì thế giá bán các mặt hàng 
rau xanh tại các chợ hiện nay duy trì ổn định như 
sau: Rau cải ngọt có giá từ 12.000 – 15.000 đ/kg, rau 
muống 5.000 - 6.000đ/mớ,  su hào có giá từ 4.000 
– 6.000đ/củ, cà chua dao động ở mức từ 18.000 – 
22.000đ/kg, Rau bắp cải giá từ 5.000 – 6.000đ/kg, 
rau cần giá 5.000 – 6.000 đ/mớ,..Bên cạnh đó, đối 
với những mặt hàng trái cây lại đang đồng loạt tăng 
cao do tâm lý của người Việt đều muốn trong nhà có 
mâm ngũ quả cúng ngày Tết; do đó, giá bán lẻ các 
mặt hàng trái cây dao động  như sau: Dưa hấu có 
giá từ 20.000 – 22.000đ/kg, cam Cao Phong giá từ 
40.000 – 45.000 đ/kg,  thanh long, táo ta có giá từ 
35.000 - 40.000 đ/kg, xoài cát chu giá từ 45.000 – 
50.000đ/kg, vú sữa giá từ 55.000-65.000đ/kg,...

 Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay do nguồn 
cung đảm bảo nên giá bán các mặt hàng vật tư nông 
nghiệp giữ ổn định. Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 
– 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 
4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn Điển 
có giá 3.800 đ/kg./.

NB (TH)

Năm 2019, cùng với nhu cầu gia tăng của thị 
trường, việc các Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
có hiệu lực được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng 
cho ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam.

Đánh giá về triển vọng của ngành trong năm 
2019, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam (VASEP) Trương Đình Hòe cho hay, 
cơ hội mở ra cho ngành thủy sản là rất lớn khi tốc độ 
tiêu thụ thủy sản của thế giới sẽ tăng mạnh mẽ. Dự 
kiến đến năm 2020, sức tiêu thụ tăng lên 98,6 triệu 
tấn tại các nước đang phát triển và đạt 29,2 triệu tấn 
tại các nước phát triển. Trong khi nguồn cung chỉ đạt 
78,6 triệu tấn. Đây được xem là cơ hội lớn cho ngành 
thủy sản của Việt Nam nếu đáp ứng được các tiêu chí 
về chất lượng của thị trường thế giới. Bên cạnh đó, khi 
các FTA có hiệu lực, nhiều hàng rào thuế quan được 
gỡ bỏ, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi rất nhiều so 
với mức thuế hiện tại.

Bên cạnh đó, ở thị trường Trung Quốc, xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam cũng đang dần đi vào ổn định bởi 
chính quyền hai quốc gia có những thỏa thuận song 

phương tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông - thủy 
sản xuất khẩu chính ngạch. Đồng thời, thị trường Hàn 
Quốc, ASEAN có thể sẽ tăng khá trong năm 2019 khi 
doanh nghiệp đã đáp ứng được các tiêu chuẩn từ đối 
tác nhập khẩu ở những nước này. “Từ những triển vọng 
trên chúng tôi dự báo, năm 2019, kim ngạch ngành 
thủy sản sẽ đạt mức trên dưới 10 tỷ USD, tăng trưởng 
10 - 15% so với năm 2018” - ông Hòe nhấn mạnh.

Liên quan đến những giải pháp giúp ngành thủy 
sản đạt giá trị cao hơn trong năm nay, ông Hòe cho 
biết, ngành sẽ tập trung phát triển một số thị trường 
quan trọng như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... 
Với mặt hàng tôm, để tăng khả năng cạnh tranh và 
giữ thị phần, các doanh nghiệp cần tập trung vào vấn 
đề kiểm soát chất lượng để gia tăng giá trị cho sản 
phẩm, không cạnh tranh bằng giá rẻ. Đối với mặt 
hàng hải sản, VASEP đang phối hợp với các cơ quan 
liên quan thực hiện các biện pháp để cải tổ nghề cá 
truyền thống thành nghề cá có trách nhiệm nhằm 
thuyết phục EC gỡ bỏ thẻ vàng IUU./.

TT (Theo Báo KTĐT) 

XUẤT KHẨU THỦY SẢN: NHIỀU CƠ HỘI BỨT PHÁ
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 16 tháng 01 năm 2019

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Chợ Yên 

-Mê Linh
Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình-Ứng 

Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
Tó-

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.000 7.500 7.300 8.000 7.000 8.000 8.500 7.500 8.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 11.000 12.500 12.000 12.000 12.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 15.0 00 15.500 14.500 15.000 15.000 15.000 15.500 16.000 15.000 15.000

4 Gạo Xi 23 loại 1 12.500 13.000 12.500 13.000 13.000 12.500 13.500 12.500 12.500 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.500 16.500 16.500 16.000 16.000 17.500 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 17.000 16.000 15.500 15.500 17.500 15.500 16.500 16.000

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 20.000 18.000 17.000 18.000 20.000 18.000 20.000 18.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng loại 1 28.000 30.000 28.500 27.000 28.000 28.000 35.000 27.000 32.000 28.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 32.000 30.000 36.000 30.000 32.000 35.000

10 Đậu tương loại 1 27.000 28.000 25.000 24.000 24.000 23.000 27.000 23.000 23.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 42.000 45.000 45.000 45.000 45.000 43.000 46.000 45.000 45.000

12 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 53.000 55.000 50.000 50.000 55.000

13 Đậu đen loại 1 48.000 46.000 48.000 45.000 50.000 45.000 55.000 50.000 46.000 50.000
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 (ĐVT: đ/kg)Ngày 16 tháng 01 năm 2019

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn loại 1 80.000 85.000 80.000 80.000 80.000 78.000 90.000 80.000 85.000 90.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 85.000 95.000 90.000 90.000 95.000 90.000 100.000 90.000 90.000 100.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ loại 1 85.000 100.000 90.000 90.000 95.000 90.000 100.000 90.000 90.000 100.000

4 Thịt bò thăn loại 1 270.000 260.000 250.000 250.000 250.000 240.000 270.000 260.000 240.000 250.000

5 Thịt bò mông loại 1 240.000 240.000 240.000 240.000 250.000 220.000 250.000 250.000 220.000 220.000

6 Gà ta hơi loại 1 110.000 120.000 115.000 100.000 115.000 110.000 120.000 120.000 130.000 120.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 130.000 140.000 130.000 130.000 150.000 150.000 160.000 150.000 145.000 150.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 36.000 46.000 36.000 37.000 36.000 38.000 45.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 55.000 65.000 60.000 55.000 60.000 55.000 70.000 70.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi loại 1 45.000 50.000 45.000 45.000 40.000 55.000  58.000 60.000 56.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 70.000 70.000 65.000 65.000 70.000 65.000 80.000     70.000 75.000 75.000

12 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 50.000 50.000 55.000 55.000 65.000 70.000 70.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 75.000 80.000 75.000 70.000 85.000 78.000 95.000 80.000 85.000 85.000

.14 Cá chép > 
1kg loại 1 65.000 65.000 65.000 60.000 72.000 60.000 70.000 60.000 85.000 60.000

15 Cá trắm > 
2kg loại 1 65.000 75.000 65.000 65.000 70.000 65.000 75.000 90.000 80.000 65.000

16 Cá quả loại 1 90.000 140.000 70.000 120.000 120.000 110.000 120.000 100.000 110.000 110.000

17 Ngao loại 1 18.000 16.000 20.000 16.000 18.000 15.000 20.000 17.000 20.000 20.000

18 Tôm sú loại 1 480.000 380.000 380.000 500.000 450.000 380.000 380.000 450.000

19 Cua đồng loại 1 160.000 170.000 150.000 150.000 150.000 130.000 150.000 130.000 130.000 160.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 16 tháng 01 năm 2019

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên -Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi 
- Thường 

Tín

 Chợ Cầu 
Diễn-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 30.000 35.000 35.000 40.000 35.000 35.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 16.000 20.000 18.000 18.000 20.000 16.000 20.000 17.000 18.000 18.000

3 Thanh long loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000 30.000 35.000 40.000

4 Xoài cát chu loại 1 35.000 45.000 45.000 35.000 35.000 35.000 50.000 40.000 40.000 40.000

5 Cam canh loại 1 45.000 50.000 45.000 45.000 50.000 40.000 55.000 50.000 45.000 40.000

6 Vú sữa loại 1 50.000 50.000 45.000 55.000 50.000 65.000 55.000 50.000

7 Cam Cao
 Phong loại 1 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000

8 Ổi loại 1 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000

9 Bưởi Diễn loại 1 25.000 30.000 25.000 30.000 30.000 50.000 35.000  30.000

10 Hồng xiêm loại 1 45.000 35.000 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000

11 Cà chua loại 1 15.000 18.000 15.000 13.000 15.000 14.000 20.000 20.000 18.000 20.000

12 Bí đao loại 1 13.000 14.000 14.000 15.000 13.000 15.000 15.000 14.000 15.000

13 Khoai tây loại 1 13.000 15.000 12.000 13.000 12.000 13.000 15.000 15.000 14.000 14.000

14 Rau cải ngọt loại 1 15.000 18.000 15.000 15.000 16.000 15.000 18.000 15.000 15.000 18.000

15 Rau bắp cải loại 1 5.000 7.000 6.000 5.000 7.000 5.000 7.000  6.000 6.000

16 Đậu cô ve loại 1 12.000 15.000 12.000 10.000 13.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000

17 Dưa chuột loại 1 12.000 15.000 15.000 12.000 15.000 12.000 15.000 15.000 13.000 15.000

18 Súp lơ
 (cây) loại 1 12.000 12.000 12.000 11.000 12.000 15.000  11.000 10.000

19 Rau muống 
 (mớ) loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 5.000 5.000 5.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 3.000 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 25.000 30.000 25.000 30.000 25.000 25.000 35.000 30.000 30.000 25.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 3.000 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 4.000 7.000 5.000 4.000
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Ngày 16 tháng 01 năm 2019
 (ĐVT: đ/kg)

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La  Vĩnh Phúc   Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.500 7.200 7.300

2 Gạo Xi 23 loại 1 11.500 11.500 12.000

3 Đậu t ương loại 1 24.500 24.000 24.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 58.000 52.000         55.000

5 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 75.000 72.000 72.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 46.000 46.000 46.000

8 Thịt mông sấn loại 1 90.000 80.000 85.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 74.000 72.000 72.000

10 Gà ta hơi loại 1 120.000 110.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 80.000 80.000

12 Vịt hơi loại 1     55.000 46.000 47.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 250.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.500 3.500

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.500 7.000 7.000

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 100.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 16 tháng 01 năm 2019

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc   Hưng Yên

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 20.000 18.000 18.000

2 Cam Hà Giang loại 1 35.000 35.000 35.000

3  Xoài cát chu loại 1  40.000 40.000 40.000

4 Táo TQ loại 1 30.000 30.000 30.000

5 Táo ta loại 1 35.000 35.000 35.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 15.000 14.000

9 Cà chua loại 1 20.000 18.000 18.000

10 Bắp cải loại 1 7.000 5.000 5.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Dưa chuột loại 1 15.000 15.000 14.000

14 Rau cải mơ (mớ) loại 1 5.000 5.000 5.000

15 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

16 Rau cần (mớ) loại 1 6.000 5.000 5.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Kinoko 

Thanh Cao
Đại diện: 

Bà Dương Thị Thu Huệ 
- Chủ tịch HĐQT 

Thôn Đốc Kính, xã 
Đốc Tín, huyện Mỹ 

Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113

Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - 
phát triển các giống nấm Việt, Công ty không 
chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm 
mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những 
công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào 
điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp 
phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân 
trồng nấm ở Việt Nam. 

2

Chuỗi sản xuất và cung 
cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 
HTX Hoàng Long, Ông 
Nguyễn Trọng Long – 

Giám đốc

Xã Tân Ước, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội 
ĐT: 0982.873527

HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ 
chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng 
lực sản xuất: 01 Cơ sở giết mổ công suất 50 
con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo 
quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu 
chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 
350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương 
phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi 
bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến 
như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an 
toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

3

Chuỗi thịt lợn sinh học 
Organic Green Đại diện: 

Công Ty TNHH thực 
phẩm sạch Organic 
Green, Ông Nguyễn 
Văn Chữ – Giám đốc

KCN Quât Động, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0983106345

Mô hình liên kết các hộ chăn nuôi lợn, gà quy 
mô lớn (được chứng nhận VietGAHP) tham 
gia ký kết hợp đồng chăn nuôi sử dụng thức 
ăn sinh học; sản phẩm được giết mổ công 
nghiệp và cấp đông đúng quy trình. Sản phẩm 
thịt lợn, thịt gà, xúc xích, giò... đã có mặt tại 
siêu thị, các cửa hàng tiện ích với nhãn thịt 
lợn sinh học Organic Green.

4

Chuỗi sản xuất và cung 
cấp sản phẩm thịt lợn 

sinh học Quốc Oai 
Đại diện: 

Hợp tác xã Chăn nuôi 
và dịch vụ Đồng Tâm, 

Ông Nguyễn Đình 
Tường – Giám đốc

Thôn Đĩnh Tú, xã 
Cấn Hữu, huyện 
Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0986.997426

Quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi 
đạt 500 con lợn thương phẩm, hàng ngày 
cung cấp cho thị trường khoảng 400 kg thịt 
đảm bảo an toàn thực phẩm với nhãn hiệu 
“Thịt lợn sinh học Quốc Oai” thông qua các 
cửa hàng bán lẻ, nhà hàng bếp ăn tại huyện 
Quốc Oai và một số quận nội thành. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

STT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ liên hệ Ngành nghề kinh doanh

1

Hộ sản xuất rau 
hữu cơ ứng dụng 
công nghệ cao 

Cuối Quý
Đại diện: 

Bà Đặng Thị Cuối 
– Chủ hộ sản 

xuất  

Thôn Đoài Khê, xã 
Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng,  Hà Nội

ĐT: 0986.758153

Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại 
rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây 
xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ 
thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 
3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu 
nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn 
và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

2

HTX dịch vụ kinh 
doanh Đồng Thái

Đại diện: 
Ông Phùng Quốc 

Lượng

Xã Đồng Thái, huyện 
Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 039.3990473

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau và củ khoai 
lang sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất 
lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

3

 Hợp tác xã rau 
quả Hồng Thái

Đại diện: 
Ông Lê Đức Trịnh

Xã Hồng Thái, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0982785291

Chuyên sản xuất và tiêu thụ Măng tây, cà chua, 
cà rốt, hành, tỏi, ớt, rau cải các loại theo mùa 
sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng 
an toàn vệ sinh thực phẩm 

4

Hợp tác xã nông 
nghiệp Hương 

Ngải
Đại diện: 

Ông Nguyễn Đỗ 
Ban

Xã Hương Ngải, 
huyện Thạch Thất, 

Hà Nội
ĐT: 0912020055

Chuyên sản xuất và tiêu thụ khoai tây, rau, củ, 
quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP 
đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

STT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ liên hệ Ngành nghề kinh doanh

1

Công ty TNHH Ba 
Huân Hà Nội

Đại diện: 
Ông Phạm Thanh 
Hùng – Giám đốc  

Cụm 1, Thị trấn 
Phúc Thọ, huyện 
Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0913.921607   

Công ty Cổ phần Ba Huân là một trong những 
nhà cung cấp trứng sạch hàng đầu tại Việt Nam. 
Với hệ thống xử lý và làm sạch trứng gia cầm 
bằng công nghệ hàng đầu Châu Âu. Công ty 
TNHH Ba Huân – Hà Nội có nhà máy xử lý và 
chế biến trứng gia cầm công nghệ cao tại Phúc 
Thọ – Hà Nội có quy mô 2ha, công xuất xử lý 
65.000 trứng/giờ. Các sản phẩm đặc trưng của 
công ty như: Thịt gà, trứng gia cầm, xúc xích…

2

Trung tâm Giao 
dịch thực phẩm 
an toàn và dịch 
vụ Nông nghiệp 

An Việt
Đại diện: 

Ông Đỗ Hoàng 
Thạch – Giám 
đốc điều hành

Tầng 1, Khu triển 
lãm Nông nghiệp, 

Số 489 Hoàng Quốc 
Việt, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội.
ĐT: 0243.9993211; 

0969815554

Trung tâm trưng bày, giới thiệu và phân phối 
nông sản thực phẩm an toàn với hình thức liên 
kết giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp phân phối 
và người tiêu dùng có sự giám sát quản lý chất 
lượng của đơn vị quản lý nhà nước. Đây là địa 
chỉ kết nối tin cậy cho mọi đối tượng khách 
hàng. Tại đây có sự tham gia hội tụ của trên 
100 nhà sản xuất uy tín trong cả nước với các 
sản phẩm vùng miền đậm sắc tinh hoa Việt. Tất 
cả các sản phẩm đều đạt các tiêu chí Sạch – An 
toàn – Tươi ngon. Giá bán sản phẩm do nhà sản 
xuất quy định không qua trung gian nên luôn ổn 
định và hợp lý cho khách hàng. 

3

Công ty TNHH 
thuỷ sản Nguyễn 

Nghiêm
Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị 
Nghiêm – Giám 

đốc

Số 16, Chương 
Dương Độ, phường 

Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
ĐT: 0904.773281

Với thương hiệu “Đầu bếp Nguyễn Nghiêm” các 
sản phẩm uy tín, chất lượng từ lâu đã chiếm 
được lòng tin và sự yêu thích của những khách 
hàng khó tính khi thưởng thức nước mắm 
cổ truyền. Với dây chuyền sản xuất tiên tiến, 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Nguyễn 
Nghiêm đã có mặt trên toàn bộ các hệ thống 
siêu thị lớn nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội như: Big 
C, Fivimart, Intimex,… Ngoài ra Công ty không 
ngừng phát triển các loại sản phẩm chủ đạo là 
nước mắm mà còn thêm các sản phẩm khác 
như: chả cá, mắm tôm, dấm nếp, dấm gạo, 
tương ớt dầu cay, mắm tép chưng thịt... “Đầu 
bếp Nguyễn Nghiêm” luôn là sự yên tâm về chất 
lượng, là niềm tin của mọi gia đình.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
 người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề, SX  kinh doanh

1

Hợp tác xã nông 
nghiệp Thọ An

Đại diện: 
Hoàng Văn 

Thưởng

Xã Thọ An, huyện Đan 
Phượng, Hà Nội

ĐT: 0985.551.082

HTX trồng Quả bưởi Diễn, quả chuối tây, quả 
chuối tiêu hồng, quả táo với số lượng lớn, sản 
phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP

2

 Hợp tác xã sản 
xuất và dịch vụ 

nông nghiệp công 
nghệ cao Gia Lâm
Đại diện: Phạm Đức 

Ngà

Xã Trâu Qùy, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 02438760035

HTX trồng chuối tiêu hồng, chuối tây, bưởi 
diễn, cam đường, cam vinh với số lượng lớn, 
sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP

3
HTX NN Cổ Bi

Đại diện: 
Đỗ Văn Thường

Xã Cổ Bi, huyện Gia 
Lâm, Hà Nội

ĐT: 0982.389100

HTX trồng chuối tiêu hồng, chuối tây với số 
lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

4

HTX NN Vân Nam
Đại diện: 

Nguyễn Văn 
Thắng

Xã Vân Nam, huyện 
Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0912.881963

HTX trồng chuối tiêu hồng, chuối tây với số 
lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP



Sản xuất & Thị trường 23

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC
LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị, 
người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề, SXKD

1

Cửa hàng kinh 
doanh lương thực

Đại diện: 
Nguyễn Thị Nhung

Cổng làng Lưu Xá, xã Đức 
Giang, huyện Hoài Đức, Hà 

Nội
ĐT: 0983.929915

Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại 
gạo nếp, gạp rượu, gạp tẻ các loại với 
số lượng lớn đảm bảo chất lượng

2

Cửa hàng kinh 
doanh lương thực

Đại diện: 
Lưu Thị An

Xóm Trại, xã Đức Giang, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0914.861378

Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại 
gạo nếp, gạp rượu, gạp tẻ các loại với 
số lượng lớn đảm bảo chất lượng

3

Cửa hàng kinh 
doanh lương thực

Đại diện: 
Nguyễn Thúy Diệp

Làng Lưu Xá, xã Đức Giang, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0982.121800

Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại 
gạo nếp, gạp rượu, gạp tẻ các loại với 
số lượng lớn đảm bảo chất lượng

4

Cửa hàng kinh 
doanh lương thực

Đại diện: 
Nguyễn Văn Vượng

Làng Lưu Xá, xã Đức Giang, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0356561188

Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại 
gạo nếp, gạp rượu, gạp tẻ các loại với 
số lượng lớn đảm bảo chất lượng
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KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề
sản xuất, kinh doanh

1

Nhóm hộ sản xuất 
rau an toàn thôn Lúa

Đại diện: 
Lê Thạc Bình

Thôn Lúa, Đoàn 
Thượng, Gia Lộc, Hải 

Dương
ĐT: 0979.347.768

Chuyên sản xuất và kinh doanh Cải bắp, Súp 
lơ, Su hào với số lượng lớn, sản phẩm đã 
được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

2

Công ty Cổ phần rau, 
củ, quả Nhật Việt

Đại diện: 
Nguyễn Đình Thiệp

Tính Ninh, Trung Nghĩa, 
Thành phố Hưng Yên, 

Hưng Yên
ĐT: 0985633818

Chuyên sản xuất và kinh doanh Cải bắp, Súp 
lơ, Su hào với số lượng lớn, sản phẩm đã 
được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

3

 Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp Tân 

Minh Đức
Đại diện: 

Phùng Thanh Mừng

Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải 
Dương

ĐT: 0985.137.329

Chuyên sản xuất và kinh doanh Cải bắp, Súp 
lơ, Su hào với số lượng lớn, sản phẩm đã 
được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

4

 Công ty TNHH MTV 
Thực phẩm Thái Bình

Đại diện: 
Nguyễn Bá Tập

An Xá, Quốc Tuấn, Nam 
Sách, Hải Dương
ĐT: 0975.181941

Chuyên sản xuất và kinh doanh Hành lá, cà 
rốt với số lượng lớn, sản phẩm đã được sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP


